Coronavirus - Informacion për prindërit nga Shefi i Arsimit dhe Kujdesit Shkollor

Regensdorf, 6 maj 2020

Të dashur prindër
Së pari një falënderim i madh për bashkëpunimin shumë të mirë me shkollën dhe durimin dhe
mirëkuptimin tuaj në 8 javët e kaluara. Shpresojmë të jeni të shëndetshëm dhe mirë. Hapja e
shkollave, përfshirë kornizën, u vendos nga Këshilli Federal në 11 maj. Sidoqoftë, kantonet janë të
lirë të vendosin se si dëshirojnë ta zbatojnë atë.
Kërkesat kantonale
Drejtoria e Arsimit dhe Volksschulamt Kanton Zürich vendosën të hapnin shkollat vetëm "në gjysmë
të rrugës" deri më 5 qershor 2020. Mund të ketë jo më shumë se 15 fëmijë në një klasë, që në gjuhë
të thjeshtë do të thotë mësime gjysmë klase. Po kështu, numri i mësimeve në mësimet e fëmijëve
në javë u përgjysmua. Klasat e gjysmës individuale mund të mos përzihen, gjë që rezulton në fillimin
dhe mbarimin e klasave. Të gjitha ngjarjet shkollore, ekskursionet, udhëtimet shkollore dhe kampe
klasore janë të ndaluara deri në pushimet e verës.
Implementimi në shkollën fillore në Regensdorf
Ne kemi zbatuar këto kërkesa kantonale dhe kemi planifikuar katër javë nga 11 maj deri më 5
qershor. Mësimet gjysmë-klase zhvillohen sipas një programi të veçantë që mësuesi i klasës nga
kopshti ose shkolla ju dorëzon. Ne kemi vendosur të punojmë në klasë vetëm në lëndët e
matematikës, gjermanishten, anglishten, frëngjishten dhe NMG-në. Mësimi në distancë nga shtëpia
vazhdon për studentët të Mërkurën në mëngjes. Do të mësoni të gjitha detajet nga mësuesi i klasës
në kohë të mirë.

Koncepti i mbrojtjes
Për të garantuar sigurinë dhe shëndetin e fëmijëve, mësuesve dhe punonjësve, rregullat e higjienës
vazhdojnë të zbatohen. Pjesëtarët e shtëpisë janë përgjegjës për dezinfektimin e sipërfaqeve (të
paktën dy herë në ditë) dhe ofrojnë mjaft shpërndarës të sapunit dhe peshqir të thatë të
disponueshëm për të larë duart tuaja. Ka ventilim të rregullt në klasa. Distanca nga mësuesi tek
fëmijët në përgjithësi duhet të jetë 2 metra. Klasat gjysmë nuk mblidhen, dhe pushimet stivohen
dhe kryhen veçmas.

Rruga për në shkollë
Kujdesi shkollor dhe policia e komunitetit me mirësjellje kërkojnë nga ju si prindër që mos ta
drejtoni fëmijën tuaj në shkollë me makinë. Në këtë mënyrë shmangni trafikun e panevojshëm në
ambientet shkollore dhe kopshtet. Dërgoni fëmijën tuaj në shkollë saktësisht në kohën e pranuar,
në mënyrë që ardhja e mahnitur dhe hyrja në shkollë / kopsht të shkojë pa probleme, faleminderit!
Për ju si prindër (përfshirë të afërmit dhe të njohurit), një ndalim për objektet shkollore pritet deri
më 5 qershor, në mënyrë që sa më pak të rritur të takohen. Posterët e tregojnë këtë. Ju
falënderojmë për mirëkuptimin.
Informacion nga Nadine Weibel, drejtuese e përkrahjes jashtë-kurrikulare
Edhe kur klasat ballë për ballë janë rifilluar, mbetet parimi që ju duhet të kujdeseni për fëmijën
tuaj në shtëpi sa herë që të jetë e mundur. Kujdesi pas shkollës përpiqet të ofrojë kujdes të
thjeshtuar në përputhje me rregullat e higjienës dhe sigurisë, me kërkesën që të përfitoni nga ajo
vetëm nëse nuk mund të organizoheni ndryshe. Informacione të mëtejshme për përkujdesjen
jashtë-kurrikulare në periudhën nga 11 maji dhe me gjasë deri më 8 qershor 2020 mund të gjenden
në faqet përkatëse të bashkisë dhe shkollën fillore në Regensdorf.

Tani shpresojmë për katër javë pozitive në rrugën drejt funksionimit normal. Me mbështetjen tuaj
mund ta bëjmë së bashku, faleminderit shumë!

Ky tekst është përkthyer me makinë.
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